
ЗВІТ ЗА ЛИПЕНЬ



ЯК ПРОЙШОВ ЛИПЕНЬ?

Для КО-ХАТИ липень став початком робіт над новим об’єктом — уже 
третім в Івано-Франківську. Це будівля колишнього департаменту 
освіти. Після ремонту туди зможуть переїхати внутрішньо переміщені 
особи, для яких прихистком стали школи міста. 

Загалом там зможуть проживати 157 людей.



Передусім ми провели оцінку обсягу робіт, підготували дизайн-проєкт, 
а також зробили толоку — прибрали приміщення, винесли старі зайві 
меблі, вивезли сміття, довели до ладу прибудинкову територію. 

Далі на нас чекає:
• демонтаж;

• ремонт системи опалення й 
електрики; 

• перепланування частини кімнат і 
санвузлів; 

• ремонт стін і підлоги; 

ЩО ВЖЕ ЗРОБИЛИ В НОВІЙ БУДІВЛІ?

Фінансування для облаштування цієї будівлі надає проєкт «Зміцнення громадської 
довіри» (UCBI III), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

• проєктування і виготовлення 
меблів; 

• облаштування просторів 
технікою та предметами побуту;

• пристосування першого поверху 
будівлі для людей з інвалідністю. 



А ЯК ТАМ ВІДНОВЛЕННЯ ГОТЕЛЮ?

Роботи в готелі тривають, у липні там:

• завершували роботи з заміни даху над головною будівлею;

• замінювали системи опалення, водопостачання й каналізації;

• шпаклювали стіни на кількох поверхах;

• вирівнювали підлоги і робили стяжку під лінолеум; 

• робили додаткові дверні отвори;

• мурували нові перестінки для кімнат. 



КОНСУЛЬТАЦІЇ ІНШИХ МІСТ

GIZ долучили команду КО-ХАТИ, щоб поділитися досвідом і 
підтримати місцеві організації, що також облаштовують житло для 
внутрішньо переміщених осіб. 

Архітектори й будівельники з нашої команди побували в Житомирі та 
Львові. У першому місті вони консультують облаштування публічного 
простору поруч із житлом для ВПО, а у Львові взяли участь у 
воркшопі з проєктування меблів для місць компактного проживання. 

Консультування відбувається за підтримки проєкту «Інтегрований 
розвиток міст в Україні II», що впроваджується німецькою урядовою 
компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH» за підтримки урядів Німеччини та Швейцарії.



СПІВПРАЦЯ З NEW HOUSING POLICY

Ми долучили до роботи експертів проєкту New Housing Policy. Їхня 
команда описує мовою законів і норм ті моделі проживання, які 
створюють КО-ХАТИ. Це потрібно для кращої комунікації з місцевими 
адміністраціями та іншими залученими сторонами. 

Загалом New Housing Policy зосереджуються на розробці нових 
принципів створення, розподілу та утримання житла. 

Вони працюють у напрямках:
• урбаністичного менеджменту;

• операційних моделей для місць компактного проживання;

• житлових політик.



КО-ХАТИ В МЕДІА Й НА ПОДІЯХ

Слухайте або читайте інтерв’ю співзасновниці КО-ХАТИ Анни Пашинської 
для Радіо НВ — про ідею проєкту КО-ХАТИ, про виклики і про співпрацю з 
великою спільнотою. 

Також Анна Пашинська взяла участь у панельній дискусії «Майбутнє 
житла та будівництва», що відбулася під час BRAVE Summit в 
Івано-Франківську. 

А ще цього місяця ми оновили сайт і там тепер багато інформації про 
наші нинішні проєкти. 



ФІНАНСИ  
 

Цього місяця тривали переговорні процедури щодо грантових коштів, 
що почнуть надходити з серпня. У цей час кількість приватних внесків 
знизилась. 

Отримано благодійних внесків на суму 24,038 грн 
Витрачено 376,327 грн



СТРУКТУРА ВИТРАТ 
 

Загалом станом на перше серпня витрачено 376 327.08 грн

Гонорари та підрядники
262 972.75 грн

Матеріали
93 598.97 грн

Розхідники
6 180.00 грн

Рекламні послуги, друк
1 718.60 грн

Податки
10 520.25 грн

Банківські витрати
1 336.51 грн



Ми дуже вдячні усім, хто на різних етапах підтримує КО-ХАТИ. А це: 
Urban Curators, New Housing Policy, Відкритий цех «Парасолька», 
проєкт TOLOCAR, Cadus, Danish Refugee Council, Столярі, Fundacja 
BRDA, Критичне мислення, Анна Кузишин і DUG, Raumpioniere, 
Фундація Kordon, Ukrainische Engel, БУР, Другий дім ІФ, Ukrainian Emer-
gency Art Fund.
 
Також нас фінансово підтримують проєкт «Зміцнення громадської 
довіри» (UCBI III), що фінансується Агентством США з міжнародного 
розвитку (USAID), IM Swedish Development Partner, MitOst, The George 
Pataki Leadership Center. 

Додатково для проекту збирали гроші в своїх країнах та спільнотах: 
Help Ukraine Volunteers, Hoast Project and Anastasiya Yarovenko, Raupion-
iere, Magdalena Filip, Spilka NYC, Orest Yaremchuck. 

ПАРТНЕРИ
ТА ІНСТИТУЦІЙНА ПІДТРИМКА  
 


